
Velký Informátor & vzkazy
Včera konečně dorazil Honza R. a hned nás 
začal zásobovat hláškami. Pět minut po skon-
čení hl. koncertu a první odnesené židli pro-
hlásil: "Tak a jdeme to spláchnout" a odešel. 
Nutno dodat, že ostatní ještě dalších dvacet 
minut pilně kmitali.
Martince z Voxtetu zase pogratuloval za kon-
cert slovy: "Teda Martino, tos nás teda pře-
kvapila. Příjemně myslím."
Velký informátor včera bedlivě sledoval, 
jak dopadne zákeřná kampaň libereckého 
dua Disneyband Zničit Žambochy. Martin 
Disney a vsetínský jura Honza Žamboší si 
nejdřív vychválili nové desky - „Ten pochod 
se ti fakt povedl, vždycky jsem u něj usnul.“  
„Ta vaše deska je pěkně placatá.“ -, místo fac-
kového souboje, navrhovaného exhokejistou 
Disneym pak zvolili panákovací pretieky. 
První odpadl Martin, který ze sklepa zmizel 
kolem šesté ranní, ale nazvat vítězem exles-
níka Žambocha by nebylo seriozní: nadvlá-
du Severočechů totiž nepřímo uznal, když 
se prořekl před Martinem Jen Tak Mrázem: 
„Obdivuju lidi, kteří v sedm ráno dokážou 
zahrát i předehru...“
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a prší a prší | číslo 9 | 5.8.2006
Majkl, Musset a Blbítls aneb jak Jarret uplatil sv. Petra
„Krásné slunečné odpoledne,“ přivítal včera s nadsázkou 
diváky natěsnané v podlou- bí před zmoklou  Kocouří 
scénou Martin Kadlec z Dis- neybandu a předznamenal 
tak v podstatě celý večer i noc: déšť zaženeme, krásně 
si uděláme s muzikou a nad ránem, až dozní ve sklepě 
poslední tóny Imaginární hospody v podání Martina 
Mráze, možná i toho Oska- ra zpoza mraků vylákáme. 
Liberecký Disneyband chytil svou Kocouří šanci za kštici  
a přehrál téměř komplet reper- toár z obou alb. Martinovi  
i jeho pódiové partnerce Věr- ce Soukupové slova o citu-
starém flámovi, který přichá- zí, jen když je co pít, věříte do 
poslední slabiky. Písně nejen o sexu, ale i o lásce omotávala 
a omalovávala hostující hous- listka Marcela Ottlová, a pod-
trhávala tak Martinovy origi- nální verše, čerpající z toho 
nej v české poezii mluvené i zpívané.
Propršený večírek pokračo- val na nádvoří, které nejdřív 
lyrikou mnoha chutí a vůní přikryla Martina Trchová,  
s kapelou za zády. Mladé písničkářce prospělo, že ve 
většině písní odložila kytaru a pouze zpívá - ne že by hrála 
špatně, ale nyní dává do výra- zu výrazně víc, snad i díky 
dalším odžitým láskám, po nichž se sice smutní, ale jak 
říkával Alfred de Musset: Les plus désespérés sont les chants 
les plus beaux - ty nejsmutněj- ší písně jsou ty nejkrásnější.  
A když se k tomu přidá její dlouholetá spoluhráčka 
Karolina Skalníková s rov- nocenným druhým vokálem  
a příčkou, ovine si vás smu- tek od zápěstí ke kotníkům,  
ať v A ty se ptáš nebo v mož- ná nejpůsobivější Křížem 
krážem. Dalším předkrmem před velkolepým jarretím 
menu byl jihlavský Vox- tet, který to vzal s vlastními 
odposlechy v uších od Stinga a Majkla Jacksona přes Rosu 
na kolejích až po McFerrinov- skou Don’t Worry, Be Happy. 
Jen jsem občas přemýšlel, jestli se zábavnými „efekty“ 
nástrojů a dalších zvuků vylu- zovaných pusou i tělem přišel 
dřív Voxtet nebo Pětník Hon- zy Hučína. Ale což, ať ti či 
oni, oba a capellové soubory to mají precizně zvládnuté.9/2006	 redakce	Cave	Kislík	Honza	Markytka		sazba	Ondra	foto	Vojta
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Výstava bonsají
Přijďte se podívat na umně vypěstované bons-
aje, které vznikly pod rukama Stanislava Goli-
áše. Expozici můžete navštívit každý den od 
devíti do pěti, kromě pondělí.

pokračování na další straně

Letos počasí opravdu není moc 
slunečné. 
Zvláště v Telči, když se tu sjíždí tolik muzi-
kantů a fanoušků. Bohužel počasí není zatím 
zcela v našich rukou. Včerejší den byl vskut-
ku povedený. Jarret, Voxtet, Martina Trchová  
a nesmíme zapomenout ani na Žambochy  
s Lucií Redlovou. Musím se vám k něčemu při-
znat. Na tomto festivalu se mi líbí jedna věc. 
A to ta, že když jdete náměstím, tak vás mož-
ná napadne, jestli se tak trochu nezastavil čas, 
stejné stánky, stejní lidé, co tu byli před rokem. 
Jsem rád, že mám možnost sledovat festival 
ze všech úhlů. Jako divák tak i ten co tu může 
být něco platný. Přeji vám abyste konečně to 
počasí vzali do svých rukou a užili si léto právě 
tady, v Telči a právě teď. Honza

Dílny
Vláďa a Milan končí s opravami hudebních 
nástrojů zdarma. I když bylo počasí nic moc, 
tak zájem byl velký. Spousta lidí se ptala, jestli 
přijedeme i příští rok  -   na 99 %  přijedeme. 
Jak firma STRUNAL CZ a.s. a HOUSLAŘSKÁ 
ŠKOLA mají zájem. A já s Milanem taky. Chce-
me poděkovat Medvědovi za ochotu a ostatním 
za trpělivost. Takže příští rok ahoj a doneste své 
nástroje... Vláďa 

Ostatní dílny v Lidušce stále pokračují!

Běh Terryho Foxe
Zítra v devět hodin ráno se na náměstí Zachari-
áše z Hradce uskuteční tradiční předterryfoxo-
vá rozcvička. Díky neskutečnému umu našich 
managerů (zvláštní dík Obimu) se podařilo 
domluvit jako hlavní cvičitelku Terku (finalist-
ku z mistrovství republiky v moderní gymnasti-
ce). Po rozvičce bude následovat vlastní start 
běhu, který je naplánován na desátou hodinu 
ranní. Jste zváni!



KOA nocturno dnes ve sklepě
Přestavovat skupinu KOA jistě není potřeba. 
Připomeňme si jen, že její počátky spadají do roku 
1998, kdy Zuzana Navarová společně s Ivánem Gutiér-
rezem, kolumbijským písničkářem, rozšířila stávající 
duo o basistu Františka Rabu, perkusionistu a bubeníka 
Camila Callera a akordeonistu Mária Biháriho. 
V současné době vystupuje kapela v obsazení: František 
Raba, Mário Bihári, Camilo Caller a Omar Khaouaj. 
Sestava v dubnu 2006 vydala nové CD: Koa. Album 
je opět žánrové pestré, nabité hudebními, aranžérskými  
i textovými nápady. Na textech k písním, které jsou 
opět v několika jazycích, se autorsky podíleli všichni 
členové skupiny, několik textů napsala ještě Zuzana 
Navarová (na albu jsou na 2., 7. a 15. místě). Příjemný 
poslech  Mar*
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zítra od devíti na náměstí
Běh Terryho Foxe

kocouří scéna
Markéta a Lazarové

na nádvoří
Sestry Steinovy
Bratři Ebenové

nocturno ve sklepě
Njorek
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Bára Hrzánová a Hrdý Budžes
Hru Ireny Douskové s názvem „Hrdý Budžes“ nastudovalo 
Divadlo Příbram. Výborně napsaný text a mimořádná herecká 
kreace Barbory Hrzánové v hlavní roli jsou garantem dobré 
nálady i podnětem k zamyšlení. V dalších rolích se představí 
Jarmila Vlčková a Libor Jeník. Režie se ujmul Jiří Schmiedt j.h.. 
Hru nedávno uvedla i ČT2.

Jarret. „Naši miláčkové,“ jak říká Medvěd. Loni překvapivě se 
svým exlídrem a dosavadním většinovým autorem Bohoušem 
Vašákem, který během dvou písní pobláznil nádvoří, letos už  
s Bohoušem jen jako jednou z delikates, nachystaných na Telč. 
Tříčlenná dechová sekce, s kytarou Martin Ledvina, který  
s kapelou jako režisér vypiplal novinku Vztahem zapni, Voxtet 
v hitové Nedivím se  a hlavně monstrshow: brilantní ptákovi-
na, kříženec Nedvědova Valčíčku a Queenu, sólo pro pianistu 
Marka Ottla v hokejovém dresu, podpořeného holkou a klukama  
z Jarretu.
Jarreti mají k Telči vztah plný něhy a alkoholu, snad proto se 
vždy převalí přes nádvoří jak ti Stouni. Jen výjimečně vidíte tře-
ba Michala Kadlece bušit do kytarové desky s takovou vervou 
při převzaté I Don’t Know jako včera nebo Bohouše sveřepě 
trsat při Venku zuří jaro. Co napsat o nejlepším duetu v českém 
folku za poslední dekádu Nebudeme - budeme?
Sóly na foukačku a piáno rozpumpovali staré a hostovské Blues 
pro první řadu Ottl a Honza Provazník, rozluskané nádvoří pak 
vytvořilo tu akurátní kulisu při Donu Quijotovi, další Bohoušo-
vině. Jo, a kdybyste někdy potřebovali zahnat déšť, najměte si 
Jarret, jsou to totiž ti nejlepší zaříkávači: mračna udrželi v klidu 
až do dnešního dopoledne.
Končilo se Zrána, a to na zámku i ve sklepě. Nocturno, které 
se převrhlo v sejšn tažený hlavně Severočechy, dvěma Valachy 
a jedním zaŠantréčeným Pražákem rozjela Lucie Redlová, při 
jamu mnohem přesvědčivější než na pódiu (výtečný flekovský 
Bál kolem sedmé hodiny ranní...). Honza Žamboch střídal kyta-
ru s cimbálem sestaveným z kancelářských sponek a gumových 
přísavek, po mrazivé Krátké paměti zazněla i pakárna o tom, co 
všechno vás může sežrat v zoo, velrybí sólo zajistil ve skladbě 
Dětství Dušan Vainer, Znakoplavky pozpátku a geniální Blbítls 
- Ona tě miluje, jé, jé je, Hej Džůd, udělej to lepší... Steskem se 
vypínalo až kolem osmé ranní... Cave

Oběd
Každý má jistě čas poledního oběda velice rád. Co když ale hlad přijde přiliš brzo, co když není žádný jiný 
pořadel schopný jít s vámi někam na jídlo, co pak? No pak nezbývá než vydržet než skončí ranní pořadatelská 
směna a vyrazit s těmi prací rozedřenými pořadateli ve dvě hodiny do místní picérie. To však ještě nevíte, co 
vás tam může čekat za překvapení. To první, co jistě neprospěje vašemu trávicímu ústrojí ani nervové soustavě, 
je zjištění, že všechny stoly jsou neúprosně obsazené. Další zjištění, které jistě neujde vaším očím je, že váš 
oblíbený stůl je obsazený - navíc Bárou Hrzánovou. No nic. Nezbývá než využít nejbližší příležitost k jakékoli 
roztržce a díky svalům a odvaze vydobít oblíbené místo ke stolování. Pro ty méně odvážné (jako jsem třeba 
já) je tu ještě jedna cesta - trpělivost. Stačí místo svalů v pažích využít svaly mimické a pomocí všemožných 
otrávených a hladových pohledů vyprovokovat u obyvatel “vašeho” stolu dobrotu a ohleduplnost. Ve chvíli, 
kdy se vám to podaří, máte vyhráno, v nejbližších okamžicích poté totiž následuje zběsilé placení a váš stůl 
je konečně připraven k ničím nerušenému obědu. Je půl čtvrté a vy konečně po třech hodinách neúprosného  
a sžíravého pocitu hladu pocítíte pocit plnosti. Dobrou chuť! O2

Příběh vypráví osmiletá žačka druhé třídy Základní školy v Ničíně - Helenka Součková (Freistei-
nová). Jejím pohledem jsou popisována léta 1972/73. Řeší mnoho “nemilých věcí”, jako:
- že nesmí chodit na jiskřičky, pak, když už na ně může chodit, co s nohou partyzána
- s lítostí zjišťuje, že Ježíšek opravdu není, protože když si šla pro jeden – maximálně pro dva - 
vanilkové rohlíčky do špajzu, našla tam tu modelínu, kterou dostane k Vánocům 
- Hrdého Budžese (kdo to asi je? Indián, partyzán, nebo snad, jen to ne, komunista??)
- Milušku Voborníkovou (píseň Úsměv je lék jen tak z hlavy nedostanete)
A mnoho dalších záležitostí. Styl, jakým to vypráví, je naprosto úžasný a plný nezapomenutel-

ných hlášek. Helenka Součková v podání Barbory 
Hrzánové je opravdu velmi vděčným „parchantem“. 
Má prazvláštní špatnou vlastnost – odlišuje se od 
ostatních osobitým úhlem pohledu na svět... Ačkoli 
se „Hrdý Budžes“ hrál od 2003 již nespočetněkrát,  
je vždy vyprodáno. Diváci při hře padají smíchy ze 
židlí. Všichni, kdo jí viděli, se shodují, že cenu Thá-
lie Bára za hru dostala právem - nasazení, s jakým 
Bára Hrzánová hraje, je něco neuvěřitelného a těžko 
se o tom vypráví, to se prostě musí vidět. Přijďte se 
zasmát, zastydět a zavzpomínat. Mar*


